
ATA DA 216º REUNIÃO 0RDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PIRACICABA 1 

DATA: 09 de Abril de 2013. Das 14:00h às 16:00h. 2 

LOCAL:  EDA. Rua Campos Salles, 507, centro. Piracicaba/SP.  3 

PRESENTES: Débora CC de Angelis (SEMDES), Frascisco Sabino (ACOPI), Nelson Nivaldo Penatti (AFOCAPI), José 4 

Lavres Junior (CENA), Thiago C. Franceschini (IBGE), Fernando Sturion Codo (COPLAC), Horst Bremer Neto (ESALQ), 5 

Evelise Moda (SEMA), Ramon V.M. Santos (Ass. Tanquinho), Tharic Galuchi (Imaflora), Lisandro I de Souza (Imaflora), 6 

Jacob Alcides Bortoletto (sind. Trabalhadores Rurais), Aparecida de Camargo (Sind Trab Agr Familiares), Pedro 7 

Eugenio Adamo (CEAGESP), Cristiane F. C. Moura (camara de Piracicaba), Sabrina T. Bakker (CATI). Faltas justificada: 8 

Luiz Carlos Moretti (FLORESPI). 9 

PAUTA: 1)Leitura e aprovação da Ata anterior: Após leitura, a ata sofreu alterações e foi corrigida, será 10 

encaminhada a todos os conselheiros para aprovação na próxima reunião. Abertura: Pedro agradeceu a presença de 11 

todos e fez uma apresentação rápida de todos os conselheiros presentes. Pedro iniciou informando sobre a 12 

indicação do COMDER no conselho do IPPALP, que foi feita por ele, pois devido o cancelamento da reunião de 13 

março, não havia tempo para passar na reunião do COMDER, assim, Pedro nomeou como titular o Sr. Jose rodolgo 14 

Penati e, como suplente, Pedro Adamo. Perguntou se todos estavam de acordo. Todos aceitaram a decisão e Horst 15 

lembrou que é importante que Penati compareça sempre a reunião do IPPLAP e a do COMDER para transmitir as 16 

informações. 2) Apresentação das chapas para eleição da nova diretoria e eleição: Pedro agradeceu imensamente a 17 

todos pela gestão do COMDER, agradeceu especialmente Sabrina pelos esforço e fez uma homenagem especial à 18 

Evelise, que sempre atuou intensamente no COMDER. Pedro questionou se havia mais alguém interessado em 19 

concorrer a eleição para presidência do COMDER, não havendo mais candidatos foram aclamados por unanimidade 20 

Fernando Sturion Codo como Presidente do COMDER, Pedro Adamo como vice-presidente e Sabrina Bakker como 21 

secretária. 3) Debate sobre a atuação do COMDER em 2013: Fernando agradeceu a apoio e disse estar honrado  22 

com o trabalho como presidente do COMDER. Fernando iniciou dizendo que gostaria muito de trabalhar dois 23 

grandes temas no COMDER: a questão da segurança da área rural e a questão do meio ambiente. Francisco, Thiago e 24 

Jacob reforçaram que o problema de segurança é realmente um assunto muito serio que deveria ser tratado pelo 25 

COMDER. Tharic, Pedro e Francisco propuseram que fosse chamado novamente a policia civil, militar e o secretario 26 

de segurança municipal  para um debate na próxima reunião e que isso poderia ser um ponto a ser monitorado pelo 27 

COMDER, todos gostaram da idéia e Sabrina ficou responsável em tentar agendar este debate para a reunião de 28 

maio. Evelise lembra que é necessário estipular um tempo limite para a apresentação da polícia e que seja mostrado 29 

em oficio que tipo de dados gostaríamos que eles apresentassem no momento da reunião. Em relação ao Meio 30 

Ambiente, foi levantado por Fernando que os produtores estão sem saber informação sobre o novo código florestal 31 

e que as instituições públicas também estavam desatualizadas nesta questão, Tharic disse que o Imaflora poderia 32 

dar uma palestra para COMDER com a atualização do assunto e que posteriormente poderíamos estender o assunto 33 

e fazer um evento para os produtores rurais do município. Horst propôs que o assunto seja colocado no Dia do 34 

Agricultor do município. Todos gostaram da idéia. Outros Assuntos: Evelise propôs que as Pautas contenham 35 

sempre horário de inicio e fim para cada assunto e que seja feito uma agenda de todas as reuniões do COMDER e 36 

enviada a todos os conselheiros, a idéia foi acatada por todos. Tharic propôs que se tentasse alterar o horário da 37 

reuniao do COMDER para que mais produtores pudessem comparecer, Sabrina propôs o horário das 16h, que é final 38 

da tarde e os produtores estão já mais tranqüilos com suas atividades.Decidiu-se que na próxima reunião ordinária 39 

será experimentado o horário das 16hs. Sabrina informou que é necessário que o COMDER decida qual trecho de 40 

estrada rural deverá ser trabalhada com o recurso liberado pelo projeto de Microbacias Hidrograficas II, da CATI, 41 

antes do próximo dia 30. Evelise e Fernando decidem que seria impossível definir o local no momento da reunião e 42 

que será necessário uma reunião extraordinária para definir essa questão, definindo-se que a reunião extraordinária 43 

ocorrerá no dia 16 de Abril. Evelise sugere que se aproveite esta reunião extraordinária para eleger os 44 

homenageados do dia do agricultor de 2013, nas categoria pré definidas (agricultor médio-grande porte, agricultor 45 

familiar, agricultora, entidade e empresa ligada ao setor rural) todos acataram a sugestão. 2) Finalização: Deu-se por 46 



encerrada a reunião e eu, Sabrina, redigi a presente ATA que vai, assinada por mim e demais conselheiros presentes. 47 

na sessão.  48 

Débora CC de Angelis (SEMDES),  49 

Frascisco Sabino (ACOPI),  50 

Nelson Nivaldo Penatti (AFOCAPI),  51 

José Lavres Junior (CENA),  52 

Thiago C. Franceschini (IBGE),  53 

Fernando Sturion Codo (COPLAC),  54 

Horst Bremer Neto (ESALQ),  55 

Evelise Moda (SEMA),  56 

Ramon V.M. Santos (Ass. Tanquinho), 57 

 Tharic Galuchi (Imaflora),  58 

Lisandro I de Souza (Imaflora), 59 

 Jacob Alcides Bortoletto (sind. Trabalhadores Rurais),  60 

Aparecida de Camargo (Sind Trab Agr Familiares),  61 

Pedro Eugenio Adamo (CEAGESP),  62 

Cristiane F. C. Moura (camara de Piracicaba),  63 

Sabrina T. Bakker (CATI).  64 


